
                               
                                     

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E   
privind asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea finanţării şi 

realizării în comun a Proiectului „Extinderea si modernizarea  
Compartimentului de primire  urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti” 

 
  

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 14 februarie 2013;   

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – 
Laurenţiu Victor Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Investiţii, 
Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;  

Având în vedere prevederile art. 35, alin. (1) şi (2) din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale art. 1906, 
din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,   

Luând în considerare adresa Consiliului Judeţean Bacău, prin care se propune 
asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţului Bacău în vederea finanţării şi realizării în 
comun a Proiectului „Extindere si modernizare a Compartimentului de primire  urgenţe 
al Spitalului Municipal Oneşti”;  

În temeiul art.36, alin.2, lit.e), alin.7, lit.a) şi c) şi art.45 alin.2, lit.f), precum şi 
ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

  
H O T Ă R Ă Ş T E:  

  
Art.1 - Se aprobă Proiectul „Extinderea si modernizarea compartimentului de 

primire  urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”, prevăzut în Anexa la prezenta 
hotărâre . 

 
   Art.2 - Se aprobă asocierea Municipiului Oneşti cu Judeţul Bacău în vederea 
finanţării şi realizării în comun a Proictului „Extinderea si modernizarea 
compartimentului de primire  urgenţe al Spitalului Municipal Oneşti”. 
 

Art.3 - Consiliul Local al Municipiului Oneşti şi Consiliul Judeţean Bacău vor 
asigura realizarea documentaţiilor tehnico economice conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 
Art.4 - Contracul de asociere va fi supus aprobării Consiliului Local al 

Municipiului Oneşti odată cu studiul de fezabilitate afferent proiectului aprobat la art.1. 
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Art.5  - Prezenta hotărâre va fi comunicată : 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău; 
- Consiliului Judeţean Bacău; 
- Spitalului Municipal Oneşti; 
- Direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Oneşti. 
   
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Brînzaniuc Adrian 

              
 
 
 

                    Contrasemnează, 
                Secretarul Municipiului, 
               Cons. jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 

Nr.11 
din 14 februarie 2013 


